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USTAWA

z dnia 12 stycznia 2007 r.

o zmianie ustawy — Kodeks post´powania karnego

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — 
Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 84 § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Wyznaczenie obroƒcy z urz´du nak∏ada na
obroƒc´ obowiàzek podejmowania czynno-
Êci procesowych do prawomocnego zakoƒ-
czenia post´powania. Je˝eli jednak czynno-
Êci nale˝y dokonaç poza siedzibà lub miej-
scem zamieszkania obroƒcy z urz´du, prezes

sàdu, przed którym ma byç dokonana czyn-
noÊç, a w post´powaniu przygotowawczym
prezes sàdu rejonowego miejsca czynnoÊci,
na uzasadniony wniosek dotychczasowego
obroƒcy mo˝e wyznaczyç dla dokonania tej
czynnoÊci innego obroƒc´ spoÊród miejsco-
wych adwokatów.

§ 3. Obroƒca wyznaczony z urz´du w post´powa-
niu kasacyjnym lub w post´powaniu o wzno-
wienie post´powania powinien sporzàdziç
i podpisaç kasacj´ lub wniosek o wznowienie

———————
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post´powania albo poinformowaç na piÊmie
sàd, ˝e nie stwierdzi∏ podstaw do wniesienia
kasacji lub wniosku o wznowienie post´po-
wania. Je˝eli kasacja lub wniosek zostanà
wniesione, obroƒca ten jest uprawniony do
udzia∏u w toczàcym si´ post´powaniu.”;

2) w art. 263: 

a) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Przed∏u˝enia stosowania tymczasowego

aresztowania na okres oznaczony, przekra-
czajàcy terminy okreÊlone w § 2 i 3, mo˝e
dokonaç sàd apelacyjny, w którego okr´gu
prowadzi si´ post´powanie, na wniosek sà-
du, przed którym sprawa si´ toczy, a w po-
st´powaniu przygotowawczym na wniosek
w∏aÊciwego prokuratora apelacyjnego —
je˝eli koniecznoÊç taka powstaje w zwiàzku
z zawieszeniem post´powania karnego,
czynnoÊciami zmierzajàcymi do ustalenia
lub potwierdzenia to˝samoÊci oskar˝onego,
przed∏u˝ajàcà si´ obserwacjà psychiatrycz-
nà oskar˝onego, przed∏u˝ajàcym si´ opra-
cowywaniem opinii bieg∏ego, wykonywa-
niem czynnoÊci dowodowych w sprawie
o szczególnej zawi∏oÊci lub poza granicami
kraju, celowym przewlekaniem post´powa-
nia przez oskar˝onego.”,

b) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Sàd apelacyjny, w którego okr´gu pro-

wadzi si´ post´powanie, na wniosek sà-
du, przed którym sprawa si´ toczy, mo˝e
dokonaç przed∏u˝enia stosowania tym-
czasowego aresztowania na okres ozna-
czony, przekraczajàcy termin okreÊlony
w § 3, tak˝e z powodu innych istotnych
przeszkód, których usuni´cie by∏o nie-
mo˝liwe.”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Na postanowienia sàdu apelacyjnego wy-

dane na podstawie § 4 i 4a przys∏uguje za-
˝alenie do sàdu apelacyjnego orzekajàce-
go w sk∏adzie trzech s´dziów.”;

3) w art. 530 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Na zarzàdzenie, o którym mowa w § 2, za˝a-
lenie przys∏uguje do Sàdu Najwy˝szego. Sàd
Najwy˝szy rozpoznaje za˝alenie jednoosobo-
wo. Sàd kasacyjny wydaje postanowienie
bez udzia∏u stron, chyba ˝e Prezes Sàdu Naj-
wy˝szego zarzàdzi inaczej.”;

4) art. 535 otrzymuje brzmienie:
„Art. 535. § 1. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje kasacj´

na rozprawie, a w wypadkach prze-
widzianych przez ustaw´ — na po-
siedzeniu bez udzia∏u stron.

§ 2. Strony pozbawionej wolnoÊci nie
sprowadza si´ na rozpraw´, chyba
˝e Prezes Sàdu Najwy˝szego lub
Sàd Najwy˝szy uzna to za konieczne.

§ 3. Oddalenie kasacji jako oczywiÊcie
bezzasadnej nie wymaga pisemne-
go uzasadnienia; je˝eli postanowie-
nie zosta∏o wydane na posiedzeniu
oraz wtedy, gdy zosta∏o wydane na
rozprawie a strona pozbawiona
wolnoÊci nie mia∏a przedstawiciela
procesowego i nie zosta∏a sprowa-
dzona na rozpraw´, uzasadnienie
sporzàdza si´ na jej wniosek. Przepi-
sy art. 422 i 423 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 4. Kasacj´ wniesionà na podstawie
art. 521 Sàd Najwy˝szy rozpoznaje
na rozprawie.

§ 5. Kasacja wniesiona na korzyÊç
oskar˝onego mo˝e byç uwzgl´dnio-
na w ca∏oÊci na posiedzeniu bez
udzia∏u stron, w razie jej oczywistej
zasadnoÊci.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 7 dni
od dnia og∏oszenia.
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